
Z á p i s n i c a 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi,  konaného dňa  26.11.2019 

_______________________________________________________________________  

 

7.  z a s a d n u t i e   

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

 

  1.   Otvorenie  
2. Schválenie programu 

  3.   Určenie  overovateľov   
  4.   Kontrola plnenia uznesení 
  5.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves na r. 2020 

  6.   Schválenie  návrhu rozpočtu  obce Ruská Nová Ves na r. 2020 

  7.   Schválenie uznesenia k žiadosti o poskytnutie dotácie na rozšírenie vodovodu – výzva    

        MAS Šafrán 

  8.   Schválenie nájomnej zmluvy o nájme skladovacích priestorov 

  9.   Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov 

 10.  Návrh starostu obce na udelenie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva 

 11.  Návrh starostu obce na udelenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce 

 12.   Rôzne 
 13.   Diskusia 
 14.   Záver    

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Baran 

                                         Ondrej Desiatnik   

 

Začiatok rokovania:  18.40  hod. 

Koniec rokovania   :  20.05 hod.  

 

 

Priebeh  zasadnutia:  

                                

         

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia 

 

     Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Tibor Kollár. Privítal prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva a hostí.  Na začiatku rokovania boli prítomní  všetci siedmi poslanci.   

 

K bodu  2)  Schválenie programu 

 

Starosta predniesol poslancom program rokovania.  Prítomní poslanci  predložený  program 

schválili. 
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K bodu  3)   Určenie  overovateľov zápisnice  

 

     Za overovateľov zápisnice zo 7. zasadnutia OZ určil starosta  poslancov – p. Barana a  p. 

Desiatnika.  

 

 

K bodu  4)   Kontrola plnenia uznesení 

 

     Starosta konštatoval, že  uznesenia sú splnené.  

 

 

K bodu   5)  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Ruská Nová Ves  

                      na r. 2020  

K bodu    6)   Schválenie  návrhu rozpočtu  obce Ruská Nová Ves na r. 2020 

 

     K navrhovanému rozpočtu na rok 2020 vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský. 

Uviedol, že rozpočet obce je pripravený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

so všeobecne záväznými nariadeniami obce. Obsahuje všetky náležitosti, uvedený je aj 

rozpočet na r. 2021-22. Poslancom odporučil rozpočet na r. 2020 schváliť a viacročný rozpočet 

zobrať na vedomie. Pri schvaľovaní sa zdržal hlasovania poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý vyslovil 

výhrady k bodu D uznesenia. 

 

 

K bodu   7)   Schválenie uznesenia k žiadosti o poskytnutie dotácie na rozšírenie vodovodu –  

                     výzva MAS Šafrán 

 

Poslanci k podanej žiadosti o poskytnutie dotácie  schválili na svojom zasadnutí uznesenie 

k 5%-nej spoluúčasti obce na financovaní projektu „Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová 

Ves – 1. etapa“. 

 

 

K bodu   8)   Schválenie nájomnej zmluvy o nájme skladovacích priestorov 

 

Poslanci  súhlasili s uzatvorením nájomnej zmluvy s firmou Swietelsky-Slovakia spol. 
s r.o. o prenájme vnútorných a vonkajších skladovacích priestorov za účelom 
uskladnenia materiálu a techniky počas  realizácie projektu „Budovanie prvkov zelenej 
infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves“.  
 
 

K bodu    9)   Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov 

 

Poslanci po vzájomnej výmene názorov nesúhlasili, aby obec uzatvorila  zmluvu o budúcej 

zmluve o nájme nebytových priestorov s DHaZZ, o. z. Chmeľov za účelom garážovania a 

uskladnenia hasičskej techniky. Šiesti poslanci boli proti, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.  
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K bodu   10)  Návrh starostu obce na udelenie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce sa poďakoval v tomto bode všetkým poslancom za spoločnú prácu a  zdôvodnil 

svoje rozhodnutie o udelení mimoriadnej odmeny vo výške sto eur pre každého poslanca 

obecného zastupiteľstva tým, že každý poslanec pri organizovaní obecných podujatí odovzdal 

kus  práce, svoj čas a nadšenie. Poslanci vyslovili svoje názory k návrhu p. starostu. Štyria 

poslanci  súhlasili s návrhom starostu obce, jeden poslanec bol proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania. 

 

 

K bodu  11)  Návrh starostu obce na udelenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce 

 

Všetci siedmi poslanci súhlasili s udelením odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 

dvesto eur. 

 

 

K bodu   12)   Rôzne 

 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý: 

a) navrhol finančne ohodnotiť prácu správcu multifunkčného ihriska.  Poslanci  navrhli  

    a schválili odmenu vo výške sto eur.  

b)  oboznámil poslancov s dvomi žiadosťami, ktoré boli obci doručené ohľadom rozšírenia  

     Územného plánu obce Ruská Nová Ves v časti Kamence.  Starosta vysvetlil poslancom, že  

     pozemky sa nachádzajú v zosuvnom území, ktoré je zaznamenané aj v mapových serveroch   

     svahových deformácií ŠGÚDŠ. Z toho dôvodu bola zaslaná žiadosť na Ministerstvo  

     životného prostredia o stanovisko k možnej výstavbe v tejto lokalite. Žiadateľom bude  

     zaslaná odpoveď. 

c)  informoval poslancov o príprave plesu, ktorý sa uskutoční 11.1.2020 a o dvoch podujatiach,  

     ktoré sa uskutočnia ešte v tomto roku, a to Mikuláš 8.12., 11.12. posedenie s jubilantami 

d) informoval poslancov, že pri geodetickom vytyčovaní  a zameriavaní ciest v rómskej osade     

    bolo zistené,  že je tam veľa záberov z obecných pozemkov, t. z., že pri oplocovaní pozemkov  

    mnohí oplotili aj časť obecného pozemku. Poslanci boli za to, aby sa tieto záležitosti dali do  

    poriadku. 

 

 

K bodu   13)   Diskusia 

 

V diskusii vystúpili:  

a) poslanec Mgr. Ňachaj, ktorý: 

    . požadoval informácie o dotácii na futbalové ihrisko a dotácii poskytnutej od PSK 

      (starosta podal vysvetlenie, že k dotácii od futbalového zväzu bude stretnutie v pondelok, 

      kde budú ozrejmené ďalšie kroky. Čo sa týka dotácie od PSK, tá môže slúžiť len na veci  

      uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie) 

    . upozornil na sťažnosť občanov na neumiestnenie veľkokapacitného kontajnera v jeseni 

      v časti obce Kovaľňa  

    . uviedol, že je výzva na elektromobil, zaujímal sa, či ideme do projektu (starosta uviedol,  

      že teraz to nie je výhodné, lebo dotácia štátu na elektromobil je nízka. Ak bude vyhlásená  

      výzva pre mestá a obce s 5 %-nou spoluúčasťou, potom podáme žiadosť. ) 
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b) poslanec p. Desiatnik, ktorý 

    . upozornil na znečisťovanie cesty poľnohospodárskymi mechanizmami (starosta uviedol,  

      že za to je zodpovedný správca cesty) 

    . zaujímal sa, prečo spoločnosť Fura, ktorá vyváža v obci komunálny odpad, často  

      z technických príčin mení harmonogram vývozu (starosta – dôvodom je poruchovosť  

      vozidiel) 

c) poslanec p. Hirko sa zaujímal, či je obec pripravená na zimnú údržbu miestnych  

    komunikácií  (starosta – áno,   je zakúpený posypový materiál, sypač, traktor máme  

    vlastný, bol zakúpený  kartáč. Pri kalamite sa počíta  s pomocou mechanizmov p. Kapráľa). 

d) poslanec p. Guľaš , ktorý: 

    . v súvislosti s novou zverejnenou výzvou na poskytovanie dotácie na kanalizáciu sa   

      zaujímal, či obec podáva žiadosť (starosta – musíme overiť či môžu  byť  súčasne podané  

      dve žiadosti lebo jedna žiadosť už  mimo terajšej výzvy bola na Environmentálny fond         

      podaná) 

     . uviedol, že vie o škridle, ktorá by sa dala využiť na altánok pri zámku 

e) poslanec p. Majcher sa zaujímal o  výstavbu altánku pri zámku (starosta – robí to p Sarossy  

    cez projekt, práce idú mimo obec) 

f) starosta uviedol, že poslancom bol zaslaný návrh ponuky na silvestrovský ohňostroj.  

    Poslanci sa majú dohodnúť na organizátorovi akcie. 

     

 
K bodu  14)   Záver    

  
 

Všetky body programu  7.  zasadnutia OZ boli prerokované. Starosta obce poďakoval 

poslancom a hosťom za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

Starosta obce:   Tibor Kollár                                                     ............................................... 

 

Overovatelia :   Peter Baran                                                      ................................................ 

 

                          Ondrej Desiatnik                                             ............................................... 

 

 

 

 

 


